דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

חשוון תשע

בס"ד

בריאה
נשוב לספור הבריאה הכפול .כדאי לעיין ולהשוות בין פרק א לפרק ב של ספר בראשית .תמצית הדברים נמצאת
במקורות שלפניכם .מנו לפחות  5הבדלים.

בראשית פרק א

בראשית פרק ב

כה( ַויּ ַַע ׂש אֱ ל ִֹהים ֶאת חַ יַּת הָ ָא ֶרץ ְל ִמינ ָּה וְ ֶאת הַ ְ ּבהֵ ָמה

)ד( ֵא ּלֶ ה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ הָ ָא ֶרץ ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם ְ ּביוֹ ם עֲ ׂשוֹ ת ה' אֱ ל ִֹהים

ֵהו ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהים ִ ּכי טוֹ ב:
ְל ִמינ ָּה וְ ֵאת ּכָ ל ֶרמֶ ׂש הָ אֲ ָד ָמה ְל ִמינ ּ

ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִם:

דו
נו ִ ּכ ְד ּ ֵ
)כו( ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים נַעֲ ֶׂ
נו וְ י ְִר ּ ּ
מות ּ
שה ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ ּ

שב הַ ּ ָׂש ֶדה טֶ ֶרם י ְִצ ָמח
)ה( וְ כֹל ִ ׂשיחַ הַ ּ ָׂש ֶדה טֶ ֶרם י ְִהיֶה בָ ָא ֶרץ וְ כָ ל ֵע ֶׂ

ובכָ ל הָ ֶרמֶ ׂש
ובכָ ל הָ ָא ֶרץ ּ ְ
ובעוֹ ף הַ ּ ָׁש ַמיִם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ּ ְ
ִב ְדגַת הַ יָּם ּ ְ

ִּכי לֹא ִה ְמ ִטיר ְידֹוָד אֱ ל ִֹהים ַעל הָ ָא ֶרץ וְ ָא ָדם ַאיִן לַ עֲ בֹד ֶאת

הָ רֹמֵ ׂש ַעל הָ ָא ֶרץ:

הָ אֲ ָד ָמה:

)כז( ַויּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא

)ו( וְ ֵאד יַעֲ לֶ ה ִמן הָ ָא ֶרץ וְ ִה ְ ׁש ָקה ֶאת ּכָ ל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה:

אֹתוֹ זָכָ ר ּונְ ֵקבָ ה ָּב ָרא א ָֹתם:

)ז( ַויִּיצֶ ר ה' אֱ ל ִֹהים ֶאת הָ ָא ָדם ָעפָ ר ִמן הָ אֲ ָד ָמה ַויּ ִּפַ ח ְ ּב ַא ּפָ יו נִ ְ ׁש ַמת

בו
רו ּ ְור ּ
)כח( ַויְבָ ֶר ְך א ָֹתם אֱ ל ִֹהים ַויֹּאמֶ ר לָ הֶ ם אֱ ל ִֹהים ּ ְפ ּ

חַ יִּים ַוי ְִהי הָ ָא ָדם ְלנֶפֶ ׁש חַ יָּה:

ובעוֹ ף הַ ּ ָׁש ַמ ִים
דו ִ ּב ְדגַת הַ יָּם ּ ְ
או ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ׁ ֻ
ִּ
שהָ ּ ְור ּ
ומ ְל ּ

ָשם ָׁשם ֶאת הָ ָא ָדם אֲ ׁ ֶ
)ח( ַויּ ִּטַ ע ה' אֱ ל ִֹהים גַּ ן ְ ּב ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם ַויּ ֶׂ
שר יָצָ ר:

שת ַעל הָ ָא ֶרץ:
ובכָ ל חַ ָיּה הָ רֹמֶ ֶׂ
ְּ

ִישן ַויּ ִַּקח ַאחַ ת
)כא( ַויּ ַּפֵ ל ה' אֱ ל ִֹהים ּ ַת ְר ֵ ּד ָמה ַעל הָ ָא ָדם ַויּ ָׁ

שב ז ֵֹר ַע ז ֶַרע
)כט( ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי ָלכֶ ם ֶאת ּכָ ל ֵע ֶׂ

ִמצַ ּ ְלע ָֹתיו ַויּ ְִס ּגֹר ָּב ָׂשר ּ ַת ְח ּ ֶת ּנָה:

שר ּבוֹ ְפ ִרי ֵעץ ז ֵֹר ַע
שר ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ ָא ֶרץ וְ ֶאת ּכָ ל הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ

שר לָ ַקח ִמן הָ ָא ָדם ְל ִא ּ ָׁשה ַוי ְִב ֶאהָ
)כב( ַויִּבֶ ן ה' אֱ ל ִֹהים ֶאת הַ צֵ ּ לָ ע אֲ ׁ ֶ

ז ַָרע לָ כֶ ם י ְִהיֶה ְל ָא ְכלָ ה:

ֶאל הָ ָא ָדם:

ולכֹל רוֹ מֵ ׂש ַעל
ולכָ ל עוֹ ף הַ ּ ָׁש ַמיִם ּ ְ
ולכָ ל חַ יַּת הָ ָא ֶרץ ּ ְ
) ל( ּ ְ

)כג( ַויֹּאמֶ ר הָ ָא ָדם זֹאת הַ ּפַ ַעם ֶעצֶ ם מֵ עֲ צָ ַמי ּובָ ָׂשר ִמ ְ ּב ָׂש ִרי ְלזֹאת

שב ְל ָא ְכלָ ה ַוי ְִהי כֵ ן:
שר ּבוֹ נֶפֶ ׁש חַ יָּה ֶאת ּכָ ל י ֶֶרק ֵע ֶׂ
הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ

יש לֻ קֳ חָ ה זֹ ּאת:
י ִָּק ֵרא ִא ּ ָׁשה ִ ּכי מֵ ִא ׁ

לאחר העיון ומציאת האבחנות העקרוניות .האם לאבחנה יש השלכה לאופן בו אדם צריך להעריך את עצמו – על
האופן בו אדם מוערך? בלשון אחרת מי גדול ממי :צדיק? בעל תשובה?
שימו לב למחלוקת חכמים:

ברכות דף לד ב
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה
אלהים זולתך ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר שלום
שלום לרחוק ולקרוב לרחוק ברישא והדר לרחוק...

האם יש למחלוקת זו נגיעה לאבחנה בין פרק א לבין פרק ב? מה בעצם האבחנה המהותית בין אופיו של צדיק גמור
לזה של בעל תשובה? שימו גם לב להכרעה של הרב קוק:

אורות התשובה  /פרק יד  -נתיבות תשובה פרטיות  /לו
כשאדם רוצה להיות דוקא צדיק גמור ,קשה לו להיות בעל תשובה .על כן ראוי לו לאדם שתמיד ישים אל לבו את השאיפה
להיות בעל תשובה שקוע ברעיון התשובה ושואף להתגשמותה המעשית ,ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה ,עד מדת
צדיקים גמורים ,ולמעלה מזה.
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חשוון תשע
בס"ד
במאה ה 18-התעצמו שתי גישות פילוסופיות על הבכורה .בתודעת האדם .הגישה הרציונאליסטית והגישה
האמפרציסטית .מי שמכיר את הגישות יכול לדלג על המקור הבא .למי שלא מכיר לפניכם תמצית:
אמפרציזם :הוא זרם מרכזי )בתורת ההכרה( של תקופת הנאורות .על פי האמפיריציזם המקורות היחידים של
הידע האנושי הם הנסיון החושי והתצפית המדעית )אמפירי פירושו תצפיתי( .על פי האמפירציזם כל ידע הוא
אפוסטריורי )ידע הנובע מהנסיון( ולכן מה שמכונה "ידע א-פריורי" )שאינו תלוי בנסיון ,הנובע מהשכל בלבד( אינו
אפשרי .כל ידיעה מקורה או בניסיון או בהסקה אינדוקטיבית )הסקה מאוסף מקרים פרטיים אל הכלל( מן הנסיון.
הזרם המקביל והמנוגד לאמפיריציזם באותה תקופה ,היה הרציונליזם על פיו הרציו )השכל( הוא מקור הידע
האנושי .אסכולת הרציונליזם גורסת גם כי חלק מהידע שיש לאדם הוא מולד ,וזאת בניגוד לאסכולת
האמפיריציזם שעל-פיה כל הידע נלמד מן הניסיון.
האם ניתן לסווג שתי גישות אלו לפרקים א-ב של ספר בראשית? מה זה אומר על המשמעות הקיומית של חיי האדם
ותודעתו העצמית?
נעיין עיון נוסף:

ליקוטי מוהר"ן תורה סד – רבי נחמן מברסלב*
]א[ ִ ּכי הַ ּ ׁ ֵ
נותוֹ ָּב ָרא ֶאת הָ עוֹ לָ םּ ִ ,כי ָרצָ ה ְל ַג ּלוֹ ת
שם י ְִת ָּב ַר ְך מֵ ח ֲַמת ַרח ֲָמ ּ
יאת הָ עוֹ לָ ם ַעל ִמי הָ יָה ַמ ְר ֶאה ַרח ֲָמנּותוֹ  .וְ ַעל ּכֵ ן
נותוֹ  ,וְ ִאם לֹא הָ יָה ְ ּב ִר ַ
ַרח ֲָמ ּ
של עוֹ לָ ם
ילותַ ,עד סוֹ ף נְ קֻ ַ ּדת הַ ּמֶ ְר ּכָ ז ׁ ֶ
ָּב ָרא ֶאת ּכָ ל הַ ְ ּב ִר ָ
יאה ִמ ְּת ִח ּלַ ת הָ אֲ ִצ ּ
שר ָרצָ ה הַ ּ ׁ ֵ
נותוֹ  .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
הַ ּג ְ ׁ
שם י ְִת ָּב ַר ְך ִל ְברֹא ֶאת הָ עוֹ לָ ם,
ַש ִמיּ ְ ,כ ֵדי ְלהַ ְראוֹ ת ַרח ֲָמ ּ
שהָ יָה הַ ּכֹל ֵאין סוֹ ףַ .על ּ -כֵ ן ִצ ְמצֵ ם ֶאת הָ אוֹ ר
לֹא הָ יָה ָמקוֹ ם ְלבָ ְראוֹ מֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
נוי הַ ז ֶּה,
נויְ ּ .
ובתוֹ ְך הֶ חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
צום הַ ז ֶּה נַעֲ ָׂשה חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
ִל ְצ ָד ִדין ,וְ ַעל י ְֵדי הַ ִ ּצ ְמ ּ
יאת הָ עוֹ לָ ם ) ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
שהֵ ם ְ ּב ִר ַ
וו ּכָ ל הַ יּ ִָמים וְ הַ ִּמ ּדוֹ תֶ ׁ ,
תוב ְ ּב ֵעץ  -חַ ִיּים
נִ ְתהַ ּ ּ
ש ּכָ ּ
ִ ּב ְת ִח ּלָ ת ֹו(**:
נוי ,הָ יָה מֻ ְכ ָרח ִל ְב ִר ַ
נוי ,לֹא הָ יָה
יאת הָ עוֹ לָ םּ ִ .כי ִ ּב ְל ִּתי הֶ חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
וְ זֶה הֶ חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
נויִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר
צום ׁ ֶ
ׁש ּום ָמקוֹ ם ִל ְב ִר ַ
של הֶ חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
יאת הָ עוֹ לָ ם ּכַ ַּנ"ל .וְ זֶה הַ ִ ּצ ְמ ּ
ולהַ ּ ִשֹיגִּ ,כי ִאם לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אּ ִ .כי צָ ִר ְ
ְלהָ ִבין ּ ְ
ָאיִןִּ .כי
יך לוֹ ַמר ּבוֹ ְ ׁשנֵי הֲפָ ִכים ,י ֵׁש ו ַ
ֹקותוֹ ִמ ּ ָׁשם ,וְ ֵאין ָׁשם
צוםֶ ׁ ,
ש ִ ּכ ְביָכוֹ ל ִצ ְמצֵ ם אֱ ל ּ
הוא ַעל  -י ְֵדי הַ ִ ּצ ְמ ּ
נוי ּ
הֶ חָ לָ ל הַ ּפָ ּ
יאת
נוי ,וְ הַ ּכֹל ֵאין סוֹ ף ,וְ ֵאין ָמקוֹ ם ִל ְב ִר ַ
ֹקות ִ ּכ ְביָכוֹ לּ ִ ,כי ִאם לֹא כֵ ן ֵאינוֹ ּפָ ּ
אֱ ל ּ
הָ עוֹ לָ ם ְ ּכלָ ל .אֲ בָ ל ּ ֶבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִמ ּתוֹ ּ ְ ,בו ַ ַּדאי ַאף ַ -על ִ ּ -פי  -כֵ ן י ֵׁש ָׁשם ּגַם ּכֵ ן
יותוֹ  .וְ ַעל ּ -כֵ ן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְלהַ ּ ִשֹיג
ֹקותּ ִ ,כי ְ ּבו ַ ַּדאי ֵאין ׁש ּום ָ ּדבָ ר ִ ּב ְלעֲ ֵדי ִח ּ ּ
אֱ ל ּ
נויַ ,עד לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א:
ְ ּכלָ ל ְ ּב ִחינַת חָ לָ ל הַ ּפָ ּ

* רבי נחמן מברסלב (1810– 1772 :אדמו"ר חסידי בדור

** עץ חיים :הוא שמו של חיבור יסודי בקבלה .את הספר כתב הרב

הרביעי לחסידות ,מייסד חסידות ברסלב ,אחד הזרמים המרכזיים

חיין ויטאל שהיה תלמידו המובהק של האר"י .בספר נפרסת משנתו

בחסידות .להגותו וכתיבתו המקורית השפעה ניכרת בחסידות עד

של האר"י ,הספר חידש שיטה בקבלה ,והשפיע רבות על עולם

ימינו.

החשיבה היהודי,
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בס"ד
להבהרת המושג 'צמצום' ראו ביאור של פרופ' משה חלמיש:

חשוון תשע

מבוא לקבלה עמ' 159
בתורה זו ]  -של האר"י[ הועמדה בכל חריפותה ,שאלת היחס בין אין-סוף לבין זולתו .ביסוד הדברים עומדת שאלה
'תמימה' ,שהגיון של ברזל עומד מאחוריה .לאמור ,אם אמנם 'מלוא כל הארץ כבודו' ,איך יש מקום לנמצא כל שהוא זולתו,
'איך אפשר שיתקיים עולם בכלל ,כאשר לפי טבע מהותו של אין-סוף ,הממלא את הכל - ,אין שם אלא הוא"?! ...כדי
שימצא משהו ,מוכרח האין-סוף 'להסתלק' .משמע לא גילוי עצמו של אין-סוף לזולתו היווה את האקט הראשון  ...של
הבורא ...הצעד הראשון היה מופנה כלפי עצמו'...צמצם את עצמו וסלק את עצמו לצדדים...והותיר חלל פנוי...ולתוכו מתאצל
העולם...

לאור זאת מהו הפרדוכס שעליו מעיר ר' נחמן?
האם צדדי הפרדוכס עשויים להיות פרי של פרקים א וב' של ספר בראשית?
קראו את הפער שבין שני הפרקים מתוך שאלת מעמד האדם מול אלוקים ואלוקים מול האדם .שימו לבכם לשאלת
מרחב הפעילות האנושית בשני הפרקים .יוכל לסייע המדרש הבא:

מדרש תנחומא תזריע
מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו א"ל של ב"ו נאים א"ל טורנוסרופוס
הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם א"ל ר"ע לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו
אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם .א"ל למה אתם מולין א"ל אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי
ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי
אדם א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים א"ל טורנוסרופוס אם הוא חפץ במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו א"ל
ר"ע ולמה שוררו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכו ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול לפי שלא נתן הקב"ה את
המצות לישראל אלא לצרף אותם בהם ולכך אמר דוד )תהלים יח( כל אמרת ה' צרופה:

מה שורש הוויכוח בין טורנוסרופס לר' עקיבא?
שימו לב לפרשנות הבאה הממצה כבר בתחילת פרק ב' את המחשבה של פרק ב' כולו.

שפתי כהן ]ר' מרדכי כהן מגורי האר"י[ בראשית א א
וזהו אשר ברא א-להים לעשות שלא תושלם העשיה אלא על ידי בשר ודם ,וזהו פירוש לעשות ולא עשה אלא הניחה לבשר
ודם להשלימה שהיא המילה ,שאין נקרא הישראלי שלם אלא על ידי המילה ,ואפילו האילנות כשעושין מאליהן לא יעשו
פירות ואם יעשו פירות לא יהיו טובים אם לא ישתלו אותו או ירכיבוהו ,ואפילו הכסף והזהב והאבנים טובות גמר עשייתם על
ידי בשר ודם ,ולכך אמר אשר ברא
א-להים בשביל שברא העולם בשם א-להים ולכך לעשות על ידי בשר ודם .וחז"ל בהרבה מקומות אמרו כאילו נעשה שותף
להקב"ה .ולכך נברא בב' שהבי"ת היא חשבון שנים לשון שינוי ,ולכך נברא אדם דו פרצופין:

לבירור הזה יש השלכה לתחום הבחירה החופשית של האדם ,ולמעשה לשאלה מי מנהל את העולם – על פי נקודות
המוצא המאמינות .שימו לב למחלוקת הקיצונית בין הרמב"ם לר' בחיי בכך .התוכלו לחשוב גם על דרכי ביניים?
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חשוון תשע

בס"ד

רמב"ם הלכות תשובה פרק ה הלכה ד
...ואל תתמה ותאמר :היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו? וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו
ולא חפצו? והכתוב אומר' :כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ'!
דע ,שהכל כחפצו יעשה ,ואף על פי שמעשינו מסורין לנו .כיצד? כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים
והארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו ,ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו
וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות!
לפיכך דנין אותו לפי מעשין אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה רעה מריעין לו הוא שהנביא אומר מידכם היתה זאת לכם גם
המה בחרו בדרכיהם ובענין זה אמר שלמה שמח בחור בילדותך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט כלומר דע שיש
בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין:

ר' בחיי ]מלוקט מתוך ועל פי דבריו בשער הבטחון פרקים ג-ד[
בענייני גוף האדם...חייו ומותו וטרף מזונו לעצמו ,ומלבושו ודירתו ובריאותו וחליו מידותיו...תבטח נפשו באלוהים יתברך,
וידע כי לא יגמר לו מהם אלא מה שקדם בדעת הבורא ...ועם ברור אמונתו כי ענינו מסור אל גזרות הבורא יתעלה ושבחירת
הבורא לו היא הטובה – הוא חייב להתגלגל לסבות תועלותיו ולבחור הטוב כנראה לו מן הענין...ולא ..יאמר :אם קדם בגזרת
הבורא שאחיה ,אשאיר נפשי בגופי מבלי מזון כל ימי חיי ולא אטרח בבקשת הטרף ועמלו...
ואל יחשוב כי הסיבה תועילהו או תזיקהו מאומה...אך יודה לבורא אשר הטריפו אחר יגיעתו.
ואם האמצעי ]הפעילות האנושית[ לא מועילה ולא מזיקה וכל מה שקובע היא הגזירה העליונה – מדוע לטרוח? כי כך גזר
הבורא על בני אדם וזה חלק מקיום מצוותיו להשתדל בבניינו של עולם ולא לסמוך על הנס.

לימוד פורה!
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